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Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-004216/16
til Kommissionen

Margrete Auken (Verts/ALE)
(26. maj 2016)

Om: Den danske PSO-ordning

Den danske regering har bebudet en afskaffelse af den danske PSO-model til finansiering af vedvarende energiprojekter, angiveligt  
fordi den ikke lever op til EU-traktaten, eftersom udenlandske selskaber ikke har adgang til samme støtte på samme vilkår som  
danske energiselskaber. Den danske EU-Kommissær Margrethe Vestager har i den forbindelse over for Dagbladet Børsen den 24.  maj 
2016 bekræftet, at »PSO-systemet i sig selv er sådan set ikke noget problem«.

Vil Kommissionen på baggrund af ovenstående bekræfte, at:

Danmark ikke er forpligtet  til  at  afskaffe PSO-ordningen,  men kun at  løse problemet med diskrimination over  for udenlandske  
selskaber?

Danmark kan rette op på problemet ved at følge Tysklands fremgangsmåde og fremover udbyde 5  % af alle nye udbud af vedvarende 
energi til udenlandske producenter jf. artiklen i Energiwatch d. 14.3.2016?

Link til artikel: (1) (2) 

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Margrethe Vestager
(14. juli 2016)

Kommissionen har godkendt adskillige statsstøtteforanstaltninger vedrørende støtte til vedvarende energi, herunder finansiering af  
støtte  til  vedvarende  energi  gennem  en  afgift  på  elforbrug  såsom  Public  Service  Obligation-afgiften  (PSO)  i  Danmark.  Når  
medlemsstater finansierer vedvarende energi via sådanne specifikke afgifter, skal de sikre sig, at afgiften ikke diskriminerer over for  
udenlandsk produceret vedvarende energi til fordel for indenlandsk produceret vedvarende energi. Dette gælder også for den danske  
PSO-afgift.

En løsning, der sikrer, at der ikke diskrimineres, kan være at åbne støtteordningerne for vedvarende energi for producenter fra andre  
stater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvilket Kommissionen har godkendt i nogle medlemsstater.  
Hvilke foranstaltninger, der er mest passende for at undgå diskrimination, afhænger imidlertid af de særlige forhold i hvert enkelt  
tilfælde, og der skal derfor træffes afgørelse fra sag til sag.

⋅1∙ Mediawatch: http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Renewables/article8501851.ece
Børsen

⋅2∙ http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/324839/vestager_vi_har_aldrig_bedt_danmark_om_at_skrotte_psoen.html
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